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Představení divadelní společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na 

úrovni je přesunuto z původního termínu 29.10.2020 na nový termín a to 

5.10.2021. Původní zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Předprodej 

vstupenek probíhá dál na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.  

Dne 16.12.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného 

pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na 

Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.  

Provozní doba Městského úřadu v Hustopečích pro občany je od 

pondělí 12.10.2020 následující: pondělí a středa 8:00 - 11:00 hod. a 15:00 - 17:00 

hod. 

Provozní doba OÚ Krumvíř pro veřejnost je od pondělí 12.10.2020 následující: 

pondělí a středa 8:00 – 11:00h a 13:00 – 15:00h. V nutných případech volejte na 

tel. č.: 519 419 321. 

Restaurace u Soukalů, Kobylí 71 nabízí rozvoz denního menu v ceně od 80,-Kč 

včetně rozvozu, výběr ze 4 jídel. Rozvoz minutek a pizzy v případě doplňkového 

zboží. Objednávky na tel.: 776 741 181. 

Úklidová firma přijme muže, invalidního důchodce na pracoviště v Čejči. 

Informace na tel. č.: 604 203 139. 

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., Brumovice č. 410, okr. Břeclav, rozšiřuje výrobu a 

nabízí práci u níže uvedených pracovních pozic. U většiny dělnických profesí 

postačí jen základní vzdělání, uchazeče o práci zaškolíme: 1.   Čalounice, 

2.   Dělník v čalounické výrobě – bednař, balič (výroba koster postelí, balení 

hotových postelí), 3.   Švadlena, 4.   Skladník skladu hotových výrobků, 5.   Řidič a 

závozník rozvozu postelí, oba s oprávněním skupiny B – rozvoz, vynáška a 

montáž postelí, 6.   Řidič mezinárodní kamionové dopravy s oprávnění C+E, v 

ČR i zemích EU. Nabízíme odpovídající mzdu, množství firemních benefitů, 

jako např.: 25 dnů dovolené, příspěvek 1.000,- kč na dopravu/měsíc, docházkový 

bonus 1.500,- kč, firemní školka, firemní jídelna, slevy na firemní výrobky. Bližší 

informace zjistíte na telefonním čísle: 727 807 451 nebo 519 440 651, nebo 

kdykoliv osobně v BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., Brumovice č. 410 u Mgr. 

Vladimíra Kučery, personalisty. 

http://www.ticketart.cz/
http://www.ticketart.cz/
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Společnost AGRO D.U., s.r.o. bude na farmě v Dambořicích prodávat jablka 

Idared 1. jakost – 24,-Kč/kg, mix – 12,-Kč/kg. Prodej proběhne každou sobotu 

v listopadu od 9 do 12 hod. Informace na tel. č.: 605 521 622. 

Našla se černobílá mladá kočička. Je u Věžníků tel. č.: 732 300 239. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 23.11.2020 od 12:30h do 13:00h 

prodávat u KD jablka Golden, Gala, Jonagold 20-24Kč/kg, brambory na 

uskladnění 25kg 8,-Kč/kg, cibule 10,-Kč/kg, včelí med 170,-Kč/kg. 

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů, bude 

provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, 

kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a 

kontrol se uskuteční v PÁTEK dne 4.12.2020. Cena za kontrolu a čištění komínu 

je 350 Kč, za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč, za revizi kotle na 

tuhá paliva je 800 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním 

čísle: 608 748 989. 

 

 

 

 


